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Abstract 
The purpose of this study was to determine the validity and 
reliability of the Persian version of Sports Commitment 
Questionnaire-2 in athletes. The statistical sample consisted of 
team and individual athletes from Qazvin province, Iran, 280 of 
whom (145 males and 135 females) were selected by 
availability sampling. Participants completed the Demographic 
Characteristics Questionnaire and Sports Commitment 
Questionnaire-2 (Scanlon et al., 2016). The data were analyzed 
using confirmatory factor analysis, intra-class correlation 
coefficient and Cronbach's alpha. The results showed that the 
fit of goodness index and adaptive fit index were higher than 
(0.90). Also, the results showed that the temporal reliability 
was (0.81) and Cronbach's alpha coefficient for sport 
commitment and its dimensions was above 0.7 (the value of 
acceptable index). In general, the results showed that the 
Persian version of the Sports Commitment Questionnaire-2 had 
acceptable validity and reliability for Iranian athletes. 
Therefore, this questionnaire can be used for educational and 
research purposes. 
 

Extended Abstract  
Objective    
One of the main issues in the field of 
physical education and sports is 
commitment to physical activities. 
Commitment is an attitude and 
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psychological state that is used to 
describe people's desire for certain 
behaviors. In fact, this concept reflects 
the level of perseverance and 
persistence of individuals to continue 
participating in a behavior (Sousa, 
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Torregrosa, Viladrich, Villamarín & Cruz, 
2007). Sport commitment model 
provides a theoretical framework to 
test commitment. The original sports 
commitment questionnaire, which was 
presented by Scanlan, Carpenter, 
Schmidt, Simons, and Keeler in 1993, 
revised in 2016, included 5 subscales of 
Enthusiastic Commitment (Sports 
Commitment in the original 
questionnaire), Sports Enjoyment, 
Valuable Opportunities (Involvement 
Opportunities in the original 
questionnaire), Other Priorities 
(Involvement alternatives in the 
original questionnaire) Personal 
Investments and Social Constraints. In 
the recent sports commitment model, 
reforms and adjustments have been 
made to accommodate sports 
commitment and predict two sources 
for commitment namely, Enthusiastic 
and Constrained. Based on the new 
model of sports commitment 
presented by Scanlan et al. (2016), 
Enthusiastic Commitment represents 
the athlete’s desire and resolve to 
persist in a sport over time whereas 
Constrained Commitment represents 
perceptions of obligation to persist in a 
sport over time. 
Based on research carried out on sports 
commitment, in the new model of 
sports commitment by Scanlan et al. 
(2016), the source of Constrained 
Commitment and two new subscales of 
Social Support and Desire to Excel were 
added to the old model. In the new 
model, two sources of Enthusiastic and 
Constrained and 13 subscales for sport 
commitment were identified that were 
confirmed in the confirmatory factor 

analysis with 12 subscales. Scanlan et 
al. (2016) noted that some of these 
dimensions are positive predictors of 
Enthusiastic commitment, but some of 
them are negatively related to 
Enthusiastic commitment. On the other 
hand, positive predictors of 
Constrained Commitment are 
negatively related to Enthusiastic 
Commitment. In other words, some 
athletes continue to sport due to joy 
and desire, but others continue to sport 
because of external factors and 
obligation. A review of the previous 
studies has shown that in recent years, 
attention has been paid to effective 
variables in sport, including sport 
commitment as one of the important 
psychological structures. Given the 
changes made in the Sport 
Commitment Questionnaire, the aim of 
the present study was to determine the 
validity and reliability of the Persian 
version of Sports Commitment 
Questionnaire-2 in athletes. 

Instruments and Data Collection 
The statistical sample of this study 
encompassed 280 athletes (145 men 
and 135 women) from Qazvin province, 
Iran, ranging from 15 to 45 years old. 
The athletes were participants in 
Cycling, Basketball, Volleyball, Rollball, 
Badminton, Taekwondo and were 
selected by convenience sampling. The 
participants completed the 
Demographic Characteristics 

Questionnaire and Sports Commitment 
Questionnaire-2 (Scanlon et al., 2016). 
The questionnaire has two sources of 
Enthusiastic and Constrained 
Commitment and seven subscales of 
Enjoyment, Valuable Opportunities, 
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Other Priorities, Personal Investment, 
Social Constraints, Social Support, and 
Desire to Excel. The personal 
investment component has two 
subscales of Personal Investment Loss 
and Personal Investment Quantity, the 
Social Support component consists of 
two subscales of Emotional and 
Informational Social Support, and 
Desire to Excel consists of Mastery 
Achievement and Social Achievement. 
In general, this questionnaire has 12 
sub-scales that represent all 
dimensions of an athlete's sport 
commitment. The questionnaire 
contains 58 questions with a five-point 
scale from strongly disagree (1) to 
strongly agree (5). The questionnaire 
was first translated into Persian and 

then translated by an English specialist, 
through which the problems related to 
translation of the items were reviewed 
and resolved. The questionnaire was 
completed by the sample. To confirm 
the construct validity, a confirmatory 
factor analysis was used based on the 
structural equation model. Cronbach's 
alpha was used to calculate the 
reliability and internal consistency. 
Internal-correlation coefficient and the 
test-retest method were used to 
examine the temporal reliability. 

Results 
In Table 1 represents factor analysis of 
Phase 2, factor loading and t coefficient 
of all subscales of sport commitment.

 
Table 1. Factorial analysis of sport commitment and subscales 

Subscale Factor loading t coefficient 
Enthusiastic Commitment .88 7.69 
Constrained Commitment .36 4.43 
Sport Enjoyment .32 4.79 
Valuable Opportunities .48 5.63 
Other Priorities .38 4.46 
Personal Investments-Loss .78 7.32 
Personal Investments-Quantity .94 6.92 
Social Constraints .56 6.36 
Social Support-Emotional .67 7.00 
Social Support-Informational .73 7.13 
Desire to Excel-Mastery .91 9.02 
Desire to Excel-Social .85 6.54 

 
According to the output of the Lisrel 
software (Table 1), factor loadings of all 
the subscales were higher than 0.3, so 
the factor loadings of all the 
components were desirable. The 
results showed that the fit of goodness 
index and adaptive fit index were 
higher than (0.90). Also, the results 
indicated that the temporal reliability 
was (0.81) and Cronbach's alpha 

coefficient for sport commitment and 
its dimensions was above 0.7 (the value 
of acceptable index). 

Discussion 
Existence of a valid and reliable 
instrument for assessing athletes' sport 
commitment is essential. The present 
study was an attempt to determine the 
validity and reliability of the Persian 
version of Sports Commitment 
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Questionnaire-2 by scanlan et al. (2016) 
in athletes. The results of the 
confirmatory factor analysis showed 
that the Persian version of the Sports 
Commitment Questionnaire in athletes, 
like the English version, has a favorable 
fit as the fitting indices were higher 
than the optimal (more than 90%) and 
the RMSEA index was in the optimal 
range (less than 0.08). 
The results of the confirmatory factor 
analysis showed that all items had a 
significant relationship with the 
subscales of sport commitment. 
Questions 11, 18 and 45 (with a factor 
loading of 0.88) had the greatest factor 
loading in sport enjoyment. In addition, 
all aspects of sport commitment (12 
subscales) were significantly related to 
the overall sport commitment. 
These results indicated that the Sports 
Commitment Questionnaire has 
desired fitness and structure validity. 
The reliability results, indicated by 
Cronbach's alpha coefficient, showed 
that the value of this coefficient in the 
subscales of the questionnaire was in 
the range of (0.70) to (0.77), and this 

coefficient was equal to (0.89) in the 
overall sports commitment. These 
values indicate that the reliability of the 
instrument for assessing sports 
commitment is acceptable in athletes. 
These results were consistent with the 
research by Scanlan et al. (2016), who 
designed and validated this 
questionnaire. 
In general, the results of the study 
showed that the Persian version of the 
second edition of the Sports 
Commitment Questionnaire among 
Iranian athletes has a good validity and 
reliability. The experts in the field of 
sport sciences can use this 
questionnaire to measure sport 
commitment in athletes. The 
questionnaire can be useful at different 
stages of exercise and can be used to 
understand whether an athlete is 
committed to pursuing an activity in an 
enthusiastic or constrained manner. In 
athletes who have a low commitment 
or a different commitment type, 
strategies can be used to improve their 
adherence to sports activities by 
coaches. 
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  پژوهشی ۀمقال
در  2-تعهد ورزشی ۀنامپرسش یفارس نسخۀ یسنجروان هاییژگیو

 ورزشکاران

  3پژمان عباسیو ، 2وندیان، کریم زهره1جلیل مرادی
 

نویسندۀ ) ، اراک، ایرانشناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراکاستادیار گروه رفتار حرکتی و روان. 1
 مسئول(

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران .2
 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه اراک .3

 

 

 چکیده

تعهد  ۀنامپرسشفارسی  ۀنسختعیین روایی و پایایی  پژوهش نیاهدف از 

تیمی و  هایرشته ورزشکاران یآمار ۀنمون. بود در ورزشکاران 2-ورزشی

با نفر زن(  135نفر مرد و  145) آنهانفر از  280بود که  قزوین استانانفرادی 

 ۀنامپرسش کنندگانشرکتانتخاب شدند. در دسترس  گیرینمونهروش 

( را تکمیل 2016اسکانلن و همکاران ) 2-تعهد ورزشیمشخصات فردی و 

ای طبقه درون، همبستگی ییدیأتحلیل عاملی ت با هاداده تحلیل و تجزیهنمودند. 

شاخص نیکویی برازش و شاخص نتایج نشان داد  .انجام شدو آلفای کرونباخ 

ضریب آلفای ( و 81/0پایایی زمانی ) .است( 90/0برازش تطبیقی باالتر از )

 قبول قابلر شاخص )مقدا 7/0 یو ابعاد آن باال یتعهد ورزش یبراکرونباخ 

تعهد  ۀنامپرسشفارسی  ۀنسخنتایج نشان داد  کلی طور بهدست آمد. بهبودن( 

از . لذا است قبول قابلدر ورزشکاران ایرانی دارای روایی و پایایی  2–ورزشی

 .کرد استفاده پژوهشی و آموزشی اهداف جهت توانمی نامهپرسش نیا

 
 

 مقدمه

  مهم برای حرکت علم و عمل به سمت جلو ۀشیویک 

                                                                                 

 

 

یکی . است ثرؤم گیریاندازه ابزار ۀتوسع، ایرشتهدر هر 
و ورزش  بدنیتربیت ۀاز موضوعات اساسی در حیط

 تعهد،ورزشی است.  هایفعالیتموضوع تعهد به 

 لیتما فیتوص منظور به هک است یروان یحالت و نگرش

 ،واقع در .شودمی استفاده مشخص یرفتارها به افراد
 افراد 1یداریپا و ارکپشت زانیم ۀدهندنشان مفهوم نیا

1. Persistence 

تاریخ دریافت: 
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 واژگان کلیدی:
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سوسا، ترگرسا، رفتار است ) یک در تکمشار ۀدامی ابرا

 یدگاهید از (.2007، 1ویالدریخ، ویالمارین و کروز

 به خاطرتعلق و یوابستگ احساس یتعهد نوع گر،ید

اسکانلن، چاو، سوسا،  بر تعریف بنا است، خاص رفتار
ورزشی یک حالت  ( تعهد2016) 2اسکانلن و نیفسند

 فرد برای تداوم تصمیم و تمایل که است شناختیروان
دهد. لذت بردن از می نشان را ورزش در مشارکت

پاسخ عاطفی مثبت به تجربه عنوان یک  ورزش، به
مثل لذت، عالقه،  یعموم ورزشی است که احساسات

ش آن، موجب باال یو افزا کندمیرا منعکس  یو شاد
 .شودمیزان تعهد یرفتن م

نظری برای آزمون میزان  یمدل تعهد ورزشی چارچوب
فعالیت ورزشی  ۀو دالیل ادام کندمیتعهد ارائه 

 یابیارز . این مدل بادهدمیورزشکاران را توضیح 
 و دلبستگی زانیم ،یورزش تعهد کنندۀتعیینعوامل 

را  یورزش هایفعالیت در تکشر به افراد خاطرتعلق
که توسط مدل اصلی تعهد ورزشی  .دهدمی نشان

در سال  3، سیمون، کارپنتر، اشمیت و کیلراسکانلن

 4تعهد مشتاقانه خرده مقیاس 5 شامل ارائه شد، 1993

شامل  هامقیاساین خرده  .شدمی )قبالً تعهد ورزشی(
 هایفرصتارزشمند ) هایفرصت لذت ورزشی،

دیگر  هایاولویتقبلی(،  نامهپرسشت در کمشار
قبلی(  نامهپرسشن در یگزیجا اتی)مشغول
 بود. یاجتماع یفشارها و یشخص هایگذاریسرمایه

در مدل تعهد ورزشی اخیر، تعهد ورزشی با تعهد 
 مشتاقانه جایگزین شده است که بعد مثبت یا خواس

تعهد  هایمقیاسخرده  .کندمیتن تعهد را معرفی 
و قبلی  نامهپرسشمشتاقانه بر اساس ترکیبی از ابعاد 

                                                                                 

1. Sousa, Torregrosa, Viladrich, 

Villamarín & Cruz 

2. Scanlan, Chow, Sousa, Scanlan, & 

Knifsend 

3. Simons, Carpenter, Schmidt & 

Keeler 

 است. یافتهعه توس در پرسشنامه جدید یدیابعاد جد
تعهد  گیریاندازهو ف سازه ید بر اساس تعریموارد جد

به  شناختیروان یمفهوم وابستگمشتاقانه و اقتباس 
 یت ورزشکت از غلبه بر موانع ادامۀ مشاریرضا ،ورزش
 یافتهگسترشن کردن تا حد ممک یت از بازیو رضا
 .(2016اسکانلن و همکاران، ) است

در مدل اخیر تعهد ورزشی اصالحات و  همچنین
جهت تطابق بیشتر تعهد ورزشی صورت  هاییتعدیل

( 5اجباریو دو منبع برای تعهد )مشتاقانه و  گرفته است

تعهد مشتاقانه تمایل و عزم فرد را . کندمی بینیپیشرا 
دهد. در برای حفظ یک ورزش در طول زمان نشان می

را  حالی که تعهد اجباری ادراک فرد از اجبار یا التزام
در دهد. ل زمان نشان میبرای حفظ یک ورزش در طو

( 2016مدل جدید تعهد ورزشی اسکانلن و همکاران )
زمینۀ تعهد ورزشی  هایی که دربر اساس پژوهش
هد اجباری را به مدل اضافه منبع تع صورت گرفته بود

تری از فرایند تعهد و توضیح تداوم تا تصویر کاملکردند 
اضافه فعالیت ورزشی ورزشکاران را به تصویر بکشند. 

( بود 1987) 6کردن این بعد بر اساس مطالعات بریکمن
بعد کارکردی  یک تعهد شامل ماهیت کرد که پیشنهاد
 فعالیت افراد دیگر، عبارت به .است اجباری و یک بعد

 یا "خواهندمی" آنهازیرا  دهند،می ادامه را خود
طور  توانند بهافراد می. به انجام آن هستند "مجبور"

کارکردی یا اجباری در طول زمان به فعالیت ورزشی 
پایبند باشند و نوع این تعهد ممکن است در طول زمان 
تغییر کند یا در نوسان باشد. در مدل تعهد ورزشی، تعهد 

تعهد  ۀدهندنشانمشتاقانه و تعهد اجباری به ترتیب 
 . است کارکردی و اجباری

4. Enthusiastic Commitment 

5. Constrained Commitment  

6. Brickman 
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دو خرده  زشیتعهد ور مدل جدیدعالوه بر این، در 
به مقیاس جدید حمایت اجتماعی و تمایل به پیشرفت 

بعد حمایت اجتماعی بر اساس . اضافه شدمدل 
؛ 1992کارپنتر، کمی قبلی ) هایپژوهش هاییافته

( و 2007، 2؛ ویس و ویس1998، 1کارپنتر و کولمن

و اسکانلن،  3اسکانلن، راسل، بیلزمطالعات کیفی قبلی )

 ( به مدل اضافه شد.2009؛ اسکانلن و همکاران، 2003
پس  استبعد تمایل به پیشرفت که منبع تعهد مشتاقانه 

لن و ناسکا ۀاز مصاحبه با ورزشکاران نخبه در مطالع
تا قابلیت  ه( به مدل اضافه شد2013همکاران )

آن به ورزشکاران نوجوان نیز مورد آزمون  پذیریتعمیم
در مدل جدید، دو منبع مشتاقانه و اجباری و  رد.گی رقرا
این تعهد ورزشی شناسایی شد.  برایخرده مقیاس  13
)تمایل فرد به تداوم  عامل شامل تعهد مشتاقانه 13

، لذت )التزام فرد به تداوم ورزش( ، تعهد اجباریورزش(
، )پاسخ مثبت عاطفی به تجربۀ ورزشی( ورزشی
های مهم آوردن فرصتبه دست ) های ارزشمندفرصت

 هایوجود جایگزین) های دیگر، اولویت(در ورزش
-، از دست دادن سرمایه(متضاد با ادامۀ فعالیت ورزشی

در  شخصی )عدم بازیابی منابع های شخصیگذاری
-، کمیت سرمایهصورت عدم ادامه مشارکت ورزشی(

 اختصاص شخصی منابع )مقدار های شخصیگذاری
 )ادراک های اجتماعیمحدودیت، ورزش( به شده داده

یا اجبار  مرتبط با الزام هنجارهایی یا اجتماعی انتظارات

 و )مراقبت هیجانی–، حمایت اجتماعیادامۀ ورزش(

 اطالعاتی–، حمایت اجتماعیافراد( سایر همدلی

–ی اجتماع حمایت، افراد( سایر مشاوره یا )راهنمایی
 به تمایل، افراد( سایر از کاری های)کمک ابزاری

                                                                                 

1. Coleman 

2. Weiss & Weiss 

3. Russell, Beals 

4. Standage & Ryan  

5. Deci 
6. Raedeke 

 در تسلط )تمایل به پیشرفت وکسب مهارت  -پیشرفت
پیشرفت اجتماعی  - پیشرفت به و تمایلورزش(  یک

حریفان(  به نسبت برتری ایجاد )تمایل به پیشرفت و
خرده مقیاس  12که در تحلیل عامل تأییدی ند هست

ابزاری –مورد تأیید قرار گرفت و بعد حمایت اجتماعی
اسکانلن و همکاران عنوان کردند از مدل حذف شد. 

بینی کنندۀ مثبت تعهد مشتاقانه برخی از این ابعاد پیش
هستند اما برخی ازآنها ارتباط منفی با تعهد مشتاقانه 

از طرف دیگر، ابعادی که پیش بینی کنندۀ مثبت  .دارند
تعهد اجباری هستند با تعهد مشتاقانه ارتباط منفی دارند. 

از ورزشکاران ورزش را به دلیل  به عبارت دیگر، برخی
دهند، اما برخی دیگر لذت و فعل خواستن ادامه می

ورزش را به دلیل عوامل بیرونی و مجبور بودن ادامه 
 (.2016دهند )اسکانلن و همکاران، می

از  اجباریاز تمایز تعهد مشتاقانه و  غیرمستقیمحمایت 
است که  گرفته تنشأ شده کنترلو  خودمختارانگیزش 
افراد  که وقتیاست.  شده ارائهخودمختاری  ۀدر نظری

کامل عمل ارادۀ  باو  کنندمیاعمال خود را تأیید 
. دانندمیشخصی فعالیت را ارزشمند  طور به کنندمی
از سر  عمل شده کنترلادراک فرد از انگیزش  اما

شدن با دالیل منطقی جهت انجام  ناچاری یا متقاعد
اما  (.2014، 5؛ دسی2012، 4استانج و رایان) استعمل 

و  اندکردهحمایت  اجباریمطالعات زیادی نیز از تعهد 
همبستگی مثبت ضعیفی را با شکل تعهد مشتاقانه و 

؛ رادک، 1997، 6رادکهمراه با لذت نشان دادند )
، 2003، 8؛ ویس و ویس2000، 7گرانزیک و وارن

، 10و مدیک؛ یانگ 2004و همکاران،  9؛ ویلسون2006
 (.2016؛ اسکانلن، چاو، سوسا، اسکانلن و نیفسند، 2011

7. Granzyk & Warren 

8. Weiss 

9. Wilson 

10. Young & Medic 
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 تعهد ،ابعاد ۀهم کندمی بینیپیش مدل تعهد ورزشی
 هایاولویت بعد استثنایبه دهدمیمشتاقانه را افزایش 

 شودمیفرض  چه . اگردهدمی کاهش که آن را دیگر
 مثبت ۀکنند بینیپیش اجتماعی هایمحدودیت که بعد

تأثیر بیمشتاقانه است اما مطالعات نشان داده که  تعهد
؛ اسکانلن و همکاران، 1993اسکانلن و همکاران، است )
؛ سوسا، ترگروسا، ویالدریخ، ویالمارین و کروز، 2003
؛ 1998کارپنتر و اسکانلن، ( یا اثر منفی ضعیفی )2007

 اگر ( دارد.1993، 1کارپنتر و اسکانلن، سیمون و لوبل

است  شده اضافهبه مدل  جدیداً اجباری چه بعد تعهد
اما مطالعاتی از این بعد تعهد حمایت کردند. نتایج دو 

اجتماعی و  هایمحدودیتابعاد  دهندمیپژوهش نشان 
 طور بهشخصی  هایگذاریسرمایهدیگر و  هایاولویت

 یا تعهد اجباری مرتبط است "مجبور بودن"مثبت با 

. (2011؛ یانگ و مدیک، 2004و همکاران،  2ویلسون)

 تعهد بر اجتماعی ( تأثیر عوامل2011یانگ و مدیک )
 ماهر را بررسی و پیشنهاد کردند در شناگران ورزشی
مشارکت  از حمایت برای مداخالت طراحی هنگام

 کاهش باید بر اجتماعی گسترده هایشبکه ورزشی،
و افزایش  هاهمکالسی و فرزندان همسر، از فشار

 .تمرکز کنند بهداشت حمایت متخصصان

 دیگر، یهاتیاولونیمرخ  دهندیمنشان  هاپژوهش
اجتماعی  یهاتیمحدود شخصی و هایگذاریسرمایه

 در سطح پایینو  لذت ورزشی با در سطح باال
؛ ویس و 1997رادک، تعهد اجباری است ) ۀدهندنشان

 ،هاپژوهش این با مطابق (.2006، 2003ویس، 
( عنوان کردند احتماالً 2016اسکانلن و همکاران )

 و دیگر یهاتیاولو اجتماعی، یهاتیمحدود
مثبت و لذت  طور بهشخصی  هایگذاریسرمایه
تعهد مرتبط است.  یاجبار تعهد با منفی طور بهورزشی 
مختلفی شامل تعهد به  یهاوهیشورزش به  ۀدر زمین

                                                                                 

1. Simons, & Lobel 

2. Wilson 

به یک  (، تعهد1993همکاران، اسکانلن و یک برنامه )
( و تعهد به یک 2013؛ 2003اسکانلن و همکاران، تیم )

( 2010، 3ویس، ویس و آموروسورزش خاص )

دل اخیر تعهد ورزشی مشده است. در  یسازمفهوم
 بر اساسسؤاالت  ۀ( هم2016اسکانلن و همکاران )

 است. شده یطراحورزشی که فرد در آن درگیر است، 
 537 یرو بر هک یامطالعه با( 2008) 4کاسپر و استلینو

ند ردک انیب ،ندداد انجام یحیتفر سیتن نانیکباز از نفر
 طور به یاقتصاد و یاجتماع ،یشخص یرهایمتغ

 نیب در تعهد و گذارندیم ریتأث یورزش تعهد بر میمستق
 تمام در اماد. بو متفاوت ورزش در کنندگانشرکت
 نیشتریب تکمشار یهافرصت و لذت ،هابخش

 شده صرف زمان شیافزا نیهمچن و داشت را تیاهم

 را یورزش تعهد یپول یهایگذارهیسرما و ورزش در
 .بردیم باال

 طور به دهدیم نشان قبلی یهاپژوهش بر مروری
مؤثر در  یرهایمتغ به توجه اخیر یهاسال در یکل

 یهاسازهز ا یکی عنوان به یتعهد ورزشاز جمله  ورزش
، نیهمچن است. یافته افزایش مهم یشناختروان

و  یجسمان هایفعالیتدر  افراد مختلفتعهد  و تکشر
 توجه موردرفتار، همواره  یک عنوان به یورزش

 و میتصم واقع در بوده است. یمتخصصان علوم ورزش
 ۀادام و یورزش تیفعال در تکشر دادن ادامه به لیتما
 تعهد چه هر هک است یهیبد .است یاتیح اریبس آن

 باشد، باالتر یورزش میت و باشگاه به ارانکورزش

 اثرگذار و باشگاه میت آن یاثربخش و ییاراک بر تواندیم

قبلی  نامهپرسش فارسی ۀنسخ پایایی و روایی باشد.
( در پژوهش میرحسینی، 1993اسکانلن و همکاران )

شده تأیید  ورزشکاران در (2013هادوی و مظفری )
د یجد نامهپرسشه در ک یادیرات زییاست. با توجه به تغ

در پژوهش حاضر ، صورت گرفته است یتعهد ورزش

3. Amorose 

4. Casper & Stellino 
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 یدیه بر اساس ابعاد جدک ید تعهد ورزشیجد ۀنسخ
 .شد یرواساز یرانیاران اکاست در ورزش گرفته شکل

 

 پژوهش شناسیروش
 .است یهمبستگ-یفیاز مطالعات توص ن پژوهشیا

 135مرد و  145)نفر  280آماری این پژوهش را  نمونۀ
 ۀبا دامن 1397ن در سال یاستان قزوورزشکاران از زن( 

 اران درکن ورزشی. اسال تشکیل دادند 45تا  15سنی 
، واندوکتنتون، یبدمبال، رولبال، یوالتبال، کبسهای رشته

در  صورت بهو  کردندمیت یفعال سواریدوچرخه
شرایط دارای  کنندگانشرکتدسترس انتخاب شدند. 

در بدنی منظم سال فعالیت  سه حداقل و بدنی سالم
  بودند. یر نظر مربینظر ز مورد ۀرشت

 ابزار گردآوری اطالعات
 یبررس جهتسؤال  8 با ینامۀ مشخصات فردپرسش از

، یلیتحص ک، مدریلیت، سن، رشته تحصیجنسابعاد 
 یسب مقام قهرمانکو  ی، سابقۀ ورزشیرشتۀ ورزش
سؤالی  58 ۀنامپرسش پژوهش یابزار اصل .استفاده شد
این بود.  (2016و همکاران ) انلنکاس یتعهد ورزش

( ساخته 2016و همکاران ) انلنکاستوسط  هنامپرسش
اران کانلن و همکاس نامۀپرسشدوم  و نسخۀ شده است

نۀ یدر زم یقبل هایپژوهشه با توجه به ک است( 1993)
 استدر ابعاد و سؤاالت  یراتییتغ یدارا یتعهد ورزش

 نامهپرسشن یاه در بخش مقدمه به آن پرداخته شد. ک
و هفت  یتعهد مشتاقانه و تعهد اجباردو منبع  یدارا

ارزشمند،  هایفرصت، یلذت ورزش یلک مقیاسخرده 
، یشخص هایگذاریسرمایهگر، ید هایاولویت

ل به یو تما یت اجتماعی، حمایاجتماع هایمحدودیت
 یدارا یشخص هایگذاریسرمایهبعد  .استشرفت یپ

 هایگذاریسرمایهاس از دست دادن یر مقیدو ز
و  است یشخص هایگذاریسرمایهت یمکو  یشخص

 یت اجتماعیحمااس یرمقیز دواز  یت اجتماعیبعد حما
بعد  همچنین .است شده تشکیل ی، اطالعاتیجانیه

و  سب مهارتکاس یرمقیشرفت از دو زیل به پیتما
 یلک صورت بهاست.  شده تشکیل یشرفت اجتماعیپ
ه ابعاد ک استاس یخرده مق 12 یدارا نامهپرسشن یا
ن ی. ادهدمیاران را نشان کورزش یامل تعهد ورزشک

پنج امتیاز در  ۀدامنسؤال با  58 یدارا نامهپرسش
( 5( تا کامالً موافق )1از کامالً مخالف )مقیاس لیکرت 

( روایی و پایایی این 2016اسکانلن و همکاران ) است.
 ۀ. در مرحلرا در ورزشکاران بررسی کردند نامهپرسش
ورزشکار  753را در اختیار  نامهپرسش آنهااول 
 982دوم  ۀمختلف قرار دادند و در مرحل هایرشته

نتایج تحلیل  را تکمیل کردند. نامهپرسشورزشکار 
 58عاملی و  12دوم از ساختار  ۀمرحل عامل تأییدی

نتایج نشان داد  همچنینحمایت کرد.  نامهپرسشگویه 
. ندهستدارای همسانی درونی  هامقیاسخرده 

 8/81 ،معادالت ساختاری نشان داد منابع سازیمدل
درصد از  9/63از واریانس تعهد مشتاقانه و  درصد

نتایج  کلی طور به واریانس تعهد اجباری را تبیین کردند.
تعهد ورزشی از روایی و پایایی  نامهپرسشنشان داد 

 در ورزشکاران برخوردار است. قبول قابل

 روش اجرا

با سازندۀ  یاتباتکماجرای پژوهش ابتدا  منظور به
 ۀه جهت ترجماجاز کسب ه وینۀ تهیدر زم نامهپرسش
 سهتوسط  نامهپرسشسپس  صورت گرفت. نامهپرسش

 جلسۀ یک در و شد ترجمه یفارسزبان  به پژوهشگر

. سپس ترجمه شد داده مطابقت باهم هاترجمه ،کمشتر
توسط یک متخصص زبان انگلیسی برگردان شد و 

 بررسی و رفع شد. هاگویه ۀمشکالت مربوط به ترجم

 هیاول نسخۀ یمطالعۀ مقدمات یکدر  بعد، مرحلۀ در
نفر از ورزشکاران قرار گرفت  30 اریاخت در نامهپرسش

توسط ورزشکاران  شده مطرح واژگان مبهمو 
رفع شد. سپس  شده مطرحو ابهامات  سازیمعادل

نفر از ورزشکاران قرار  400نهایی در اختیار  نامهپرسش
تحویل  نامهپرسش 312مجموع  نهایت درگرفت و 
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های نامهپرسشپس از بررسی و حذف  .گرفته شد
مورد تحلیل قرار  نامهپرسش 280مخدوش تعداد 

الزم برای تحلیل عاملی و  نۀدر مورد حجم نموگرفت. 
، نورا، )شریبر های ساختاری توافق کلی وجود نداردمدل

(، اما به زعم بسیاری از 2006، 1استیج، بارلو و کینگ

( 2006) 2، فان، ویتا و وایلسووسینظیر پژوهشگران 

 باالتر و 200 نمونه جمح کهاین بر مبنی( 2008) 3هو و

 قدرت تواندمی خوب سرانگشتی قاعده یک عنوان به

آورد.  فراهم هاداده تحلیل و تجزیه برای را کافی آماری
ها به صورت انفرادی و توسط محقق نامهپرسشتمام 

قبل از تمرین و در حضور مربی در اختیار ورزشکاران 
 30نیز حدود  نامهپرسشقرار گرفت. مدت زمان تکمیل 

 دقیقه در نظر گرفته شد.

 های آماریروش

 منظور به یفیتوص آمار از یآمار تحلیل و تجزیه جهت

 ز رسم جداولین و استاندارد انحراف و نیانگیم محاسبۀ

( ی)عامل ۀساز ییروا دییتأ جهت ن،یشد. همچن استفاده
 یدییتأ یعامل لیتحل روش از ینامۀ تعهد ورزشپرسش

 یبراشد.  استفاده یساختار معادالت بر مدل یمبتن
و  رونباخک یاز آلفا یدرون یو همسان ییایپا محاسبۀ

برای بررسی پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون 

 .استفاده شد آزمون مجدد–ای و روش آزمونطبقه
 افزارنرمدو  از مذکور آماری محاسبات انجام جهت
 8/8زرل نسخۀ یل افزارنرمو  20.اس.اس نسخۀ یاس.پ

 استفاده شد.

 نتایج پژوهش

 هاینمونه یت شناختیاطالعات جمع یکشمارۀ جدول 
ه مشاهده ک طورهمان. دهدمیپژوهش را نشان 

برابر است و  باًیمرد و زن تقر هاینمونهتعداد  شودمی
سال قرار  30ر یز یسن ۀثراً در محدودکا یاز نظر سن

درصد  83ز حدود ین یلیتحص کدارند. از نظر مدر
 97حدود  هانمونهدارند. از  دیپلمفوقپلم و ید کمدر

 72سال سابقه ورزش دارند و حدود  10تا  1ن یدرصد ب
 پژوهش هاینمونههستند.  یقهرمان ۀسابق یدرصد دارا

درصد(،  21 هرکدام) بالینتون و والیبدم هایرشتهدر 
 هرکدامواندو و رولبال )کتبال، تک، بسسواریدوچرخه

.ت داشتندیدرصد( فعال 14
 

 یتحت بررس هاینمونهجمعیت شناختی  هایویژگینتایج  -1جدول 
 درصد یفراوان  رهایمتغ

 تیجنس
 8/51 145 مرد
 2/48 135 زن

 سن
 1/56 157 20متر از ک

 2/43 121 سال 21-30
 7/0 2 سال 31-40

 یلیتحص کمدر

 5/57 161 پلمید
 7/25 72 دیپلمفوق

 5/12 35 سانسیل
 3/4 12 و باالتر لیسانسفوق

 

 

 
 
 
 
 

  

                                                                                 

1. Schreiber, Nora, Stage, Barlow, & 

King  
2. Sivo, Fan, Witta, & Willse  

3. Hoe 
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 های تحت بررسیهای جمعیت شناختی نمونهتایج ویژگین -1ادامۀ جدول 
 درصد فراوانی  متغیرها

 ورزش ۀسابق

 60 168 سال 5تا  1
 1/37 104 سال 10تا  6
 5/2 7 سال 15تا  11
 4/0 1 سال به باال 15

 یقهرمان ۀسابق
 5/72 203 یبل
 5/27 77 ریخ

 یورزش ۀرشت

 4/21 60 بالیوال
 3/14 40 سواریدوچرخه

 4/21 60 نتونیبدم
 3/14 40 واندوکت

 3/14 40 رولبال

 3/14 40 تبالکبس

ابتدا باید  ،ها برای تحلیلسازی دادهدر ارتباط با آماده
های پرت های پرت و گمشده را بررسی نمود. دادهداده
از طریق بررسی جدول را االت تمام سؤ متغیریتک

ای که نامهپرسش. تعداد بررسی کردیم االتؤفراوانی س
مورد بود که بعد از بررسی  312برگشت داده شده بود 

 .حذف شدبه دلیل ناقص بودن  نامهپرسش 11اولیه 
برای  نامهپرسش 301و تعداد داده گمشده وجود نداشت 
های داده در ادامه،افزار شد. تجزیه و تحلیل وارد نرم

ای بررسی متغیری با استفاده از نمودار جعبهپرت تک
های مورد داده پرت وجود داشت که پاسخ 17اد تعد .شد

ها حذف شد. در بررسی چندمتغیری مربوط به آن نمونه
متغیر تحقیق از فاصله  12های پرت برای تعداد داده

داده دارای مقدار  4تعداد  .مهاالنوبیس استفاده شد
( باالتر از سطح جدول توزیع 5010/34) مهاالنوبیس

 001/0در سطح  (264/31) 11آزادی  ۀکای دو با درج
ها سازی دادهبود که حذف گردید. در نهایت بعد از آماده

مورد برای تجزیه و تحلیل آماری مورد  280تعداد 
از  هادادهبودن  یعیطب یبررس یبرااستفاده قرار گرفت. 

نتایج  .آزمون کلموگروف و اسمیرونوف استفاده شد
بیشتر  05/0معناداری از نشان داد در تمام ابعاد مقدار 

متغیرها نیز نشان  یو چولگ یدگیشکزان یم یبررس بود.
ها در داده یدگیشکو  یزان چولگیم در تمام ابعادداد 

ع یاز توز هادادهگفت  توانمیلذا  .است -2و  2محدوده 
ل یاز آزمون تحل توانمیبرخوردار هستند و  یعیطب

از  نامهپرسشبرای بررسی پایایی  استفاده نمود. یعامل
ای به هو ضریب همبستگی درون طبق آلفای کرونباخ
نتایج در  واستفاده شد  آزمون مجدد-روش آزمون

 آمده است. 2جدول 
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 رونباخک یبا استفاده از آلفا نامهپرسش ییایپا یبررس -2جدول 

 متغیرها
تعداد 

 هاگویه
 آلفای کرونباخ

 ضریب همبستگی درون

 ایطبقه

 86/0 763/0 گویه 6 تعهد مشتاقانه
 81/0 737/0 گویه 5 تعهد اجباری
 79/0 711/0 گویه 5 لذت ورزشی

 76/0 744/0 گویه 4 های ارزشمندفرصت
 77/0 733/0 گویه 5 های دیگراولویت

 75/0 718/0 گویه 5 از دست دادن سرمایه شخصی

 85/0 768/0 گویه 4 گذاری شخصیکمیت سرمایه

 71/0 778/0 گویه 4 های اجتماعیمحدودیت
 74/0 721/0 گویه 4 های اجتماعی هیجانیحمایت
 82/0 785/0 گویه 5 های اجتماعی اطالعاتیحمایت

 84/0 706/0 گویه 6 تمایل به کسب مهارت
 80/0 779/0 گویه 5 پیشرفت به تمایل

 81/0 898/0 گویه 58 تعهد ورزشی کل
 

ب یضر شودمیمشاهده  3 جدوله در ک گونههمان
 7/0 یو ابعاد آن باال یتعهد ورزش یرونباخ براک یآلفا

گفت  توانمیبودن( است و  قبولقابل)مقدار شاخص 
ن و ابعاد آ یسنجش تعهد ورزش یبرا پژوهشه ابزار ک

ی ثبات زمانبررسی  است. قبولی قابل ییایپا یدارا
 دهد کهنیز نشان می هفته دو ۀبا فاصل نامهپرسش
 از ثبات الزم برخوردار است.  نامهپرسش

از  یتعهد ورزش هایگویهو  هامؤلفه یبررس یبرا
استفاده شد تا مشخص  یدییتأ یل عاملیتحل یکنکت

 یمعتبر هایمعرفها هیو گو هامؤلفهن یا ایآه کشود 
 ر؟یا خیو ابعاد آن هستند  یسنجش تعهد ورزش یبرا
سازه  ییسنجش روا یبرا یکنکن تیاز ا دیگر عبارت به

 تکنیک استفاده شد. در یتعهد ورزش نامهپرسش

 متغیر) عامل بین رابطۀ قدرت تأییدی، عاملی تحلیل

 نشان عاملی بار به وسیلۀ مشاهده قابل متغیر و (پنهان
است.  یک و صفر بین مقداری عاملی . بارشودمی داده
 نظر در ضعیف رابطه باشد، 3/0از  کمتر عاملی بار اگر

 عاملی . بارگرددمی نظرصرف آن از و شودمی گرفته

شتر از یو معنادار است و ب قبول قابل 6/0تا  3/0 بین
 لیزرل افزارنرم خروجی مطلوب است. بر طبق 6/0

( همه عوامل دارای 3و جدول شماره  1 شمارۀ )شکل
کدام حذف نشدند.  بودند و هیچ 3/0بار عاملی باالتر از 

از بعد تعهد اجباری  3ال ؤکمترین بار عاملی مربوط به س
( و بیشترین بار عاملی مربوط به 33/0)با بار عاملی 

از بعد لذت ورزشی )با بار  45و  18، 11های سؤال
 .است( است که در حد مطلوب 88/0عاملی 
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 نامۀ تعهد ورزشیسؤاالت پرسش اول مرتبۀ استاندارد برآورد مدل -1 شکل
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 اول بۀبار عاملی سؤاالت در تحلیل عاملی مرت -3جدول 

 سؤال متغیر
بار 

 عاملی
ضریب 

t 
 سؤال متغیر

بار 
 عاملی

ضریب 
t 

 تعهد مشتاقانه

Q12 48/0 85/7 
گذاری سرمایهکمّیت 

 شخصی

Q2 47/0 89/7 
Q31 64/0 14/11 Q17 66/0 34/11 
Q46 59/0 03/10 Q34 53/0 90/8 
Q49 53/0 77/8 Q48 46/0 73/7 
Q53 49/0 13/8 

 های اجتماعیمحدودیت

Q15 55/0 02/9 
Q58 63/0 95/10 Q18 78/0 52/13 

 تعهد اجباری

Q7 63/0 86/9 Q37 39/0 07/6 
Q21 55/0 57/8 Q52 66/0 11/11 
Q32 33/0 82/4 

های اجتماعی حمایت
 هیجانی

Q20 52/0 69/8 
Q39 68/0 80/10 Q22 58/0 92/9 
Q43 48/0 32/7 Q25 70/0 42/12 

 لذت ورزشی

Q1 72/0 59/13 Q51 61/0 64/10 
Q11 88/0 22/18 

های اجتماعی حمایت
 اطالعاتی

Q19 48/0 03/8 
Q28 88/0 54/18 Q27 62/0 15/11 
Q45 88/0 46/18 Q35 73/0 43/13 
Q55 82/0 36/16 Q54 73/0 51/13 

 های ارزشمندفرصت

Q8 65/0 14/10 Q57 72/0 21/13 
Q14 64/0 97/9 

 تمایل به کسب مهارت

Q5 60/0 41/10 
Q30 43/0 44/6 Q13 54/0 28/9 
Q50 47/0 11/7 Q24 47/0 90/7 

 های دیگراولویت

Q3 65/0 63/10 Q38 45/0 58/7 
Q9 62/0 13/10 Q41 55/0 47/9 

Q26 37/0 69/5 Q44 59/0 13/10 
Q36 70/0 63/11 

 تمایل به پیشرفت

Q4 47/0 72/7 
Q40 65/0 65/10 Q16 58/0 76/9 

از دست دادن سرمایه 
 شخصی

Q6 50/0 10/8 Q29 51/0 51/8 
Q10 63/0 70/10 Q33 63/0 71/10 
Q23 71/0 48/12 Q47 56/0 44/9 
Q42 56/0 43/9 

 
Q56 66/0 36/11 

های برازش مدل را در تحلیل عاملی شاخص -4جدول 
دهد که در مقایسه با مقادیر اول نشان می ۀمرتب

مطلوب، هر شاخص نشان از برازش خوب مدل 

دارد. با توجه به جدول و مقادیر موجود، مدل ساختاری 
 .استشده دارای برازش مناسبی  اجرا
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 مقادیر برازش مدل مرتبه اول -4 جدول

 شاخص برازش 
مقدار 

 آمدهدستبه
 مقدار مطلوب

 08/0کمتر از  RMSEA 056/0 میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش

 آزادی ۀنسبت کای اسکوئر به درج
df/Chi-

Square 
 3تا  1بین  86/1

 90/0باالتر از  GFI 93/0 شاخص نیکویی برازش
 90/0باالتر از  AGFI 92/0 یافتهشاخص نیکویی برازش تعدیل

 5/0نزدیک به  PGFI 66/0 مقتصدشاخص برازش اصالح شده 
شاخص برازش هنجار شده و اصالح شده 

 5/0نزدیک به  PNFI 76/0 مقتصد

 90/0باالتر از  NFI 92/0 شاخص برازش هنجار یافته

 90/0 از باالتر NNFI 91/0 نیافته شاخص برازش هنجار
 90/0 از باالتر CFI 98/0 شاخص برازش تطبیقی
 90/0باالتر از  IFI 97/0 شاخص برازش افزایش

 استفاده با سازه کل روایی بررسی برای بعد مرحلۀ در

 بررسی رابطۀ به دوم، مرتبۀ عاملی تحلیل تکنیک از

 اشسازنده هایمؤلفه ( وی)تعهد ورزش پنهان متغیر بین

  .گردیدند استخراج های برازششاخص و شد پرداخته

 افزارنرم یحاصل از خروجنتایج  2شکل و  5جدول در 
تعهد  هایمؤلفهتمام  tب یو ضر یبار عامل شاملزرل یل

 است.ارائه شده  یورزش
 

 های آندوم تعهد ورزشی و مؤلفه ۀتحلیل عاملی مرتب -5جدول 

 tضریب  بار عاملی متغیر

 69/7 88/0 تعهد مشتاقانه

 43/4 36/0 تعهد اجباری

 79/4 32/0 لذت ورزشی

 63/5 48/0 های ارزشمندفرصت

 46/4 38/0 های دیگراولویت

 32/7 78/0 سرمایه شخصیاز دست دادن 

 92/6 94/0 گذاری شخصیکمیت سرمایه

 36/6 56/0 های اجتماعیمحدودیت

 00/7 67/0 های اجتماعی هیجانیحمایت

 13/7 73/0 های اجتماعی اطالعاتیحمایت

 02/9 91/0 تمایل به کسب مهارت

 54/6 85/0 پیشرفت به تمایل
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 ینامۀ تعهد ورزشسؤاالت پرسش دوم مرتبۀ استاندارد برآورد مدل -2 شکل

دهد ینشان م برازش مدل را یهاشاخص -6جدول 
 هر شاخص نشان از  ،که در مقایسه با مقادیر مطلوب

جدول و با توجه به  برازش خوب مدل ساختاری دارد.
دارای برازش مناسبی  اجراشدهمدل  ،مقادیر موجود

 .است
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 دوم ۀمرتب مقادیر برازش مدل -6 جدول

 مقدار مطلوب آمدهدستبهمقدار  شاخص برازش 

 08/0کمتر از  RMSEA 065/0 میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش

 3تا  1بین  Df/Chi-Square 17/2 آزادی ۀنسبت کاز اسکوئر به درج
 90/0باالتر از  GFI 91/0 شاخص نیکویی برازش

 90/0باالتر از  AGFI 91/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته

 5/0نزدیک به  PGFI 65/0 شاخص برازش اصالح شده مقتصد

 90/0باالتر از  NFI 91/0 یافتهشاخص برازش هنجار 
 90/0 از باالتر NNFI 94/0 شاخص برازش هنجارنیافته

شاخص برازش هنجار شده و اصالح شده 
 مقتصد

PNFI 72/0  5/0نزدیک به 

 90/0 از باالتر CFI 97/0 شاخص برازش تطبیقی

 90/0باالتر از  IFI 95/0 شاخص برازش افزایش

 
با توجه به اضافه شدن بعد تعهد ورزشی اجباری در 

با هم  نامهپرسشجدید بررسی ارتباط ابعاد  ۀنامپرسش
 ۀنامپرسش. لذا برای بررسی ارتباط ابعاد استضروری 

 وتعهد ورزشی با هم از همبستگی پیرسون استفاده شد 
 .شودیممشاهده  7نتایج آن در جدول 

 

 تعهد ورزشی ۀنامپرسشماتریس همبستگی ابعاد  -7 جدول
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد

تعهد 
 مشتاقانه

1            

 تعهد اجباری
23/0
* 

1           

 لذت ورزشی
16/0
* 

06/0 1          

 هایفرصت
 ارزشمند

28/0
* 

28/0
* 

11/0 1         

 هایاولویت
 دیگر

20/0
-* 

27/0
* 

04/0
- 

15/0* 1        

دادن  دست از
 ۀسرمای

 شخصی

56/0
* 

20/0
* 

10/0 33/0* 03/0- 1       

ت یمک
 هایسرمایه

 شخصی

61/0
** 

19/0
* 

22/0* 32/0* 14/0- 58/0* 1      
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 نامۀ تعهد ورزشیماتریس همبستگی ابعاد پرسش -7 جدول
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد

 محدودیت
 اجتماعی

29/0
* 

35/0
* 

06/0 36/0* 005/0 25/0* 32/0* 1     

حمایت 
-اجتماعی
 هیجانی

35/0
* 

28/0
* 

07/0 28/0* 07/0- 27/0* 40/0* 54/0* 1    

حمایت 
 -اجتماعی

 اطالعاتی

49/0
** 

16/0
* 

10/0 25/0* 
16/0-

* 
40/0* 46/0* 46/0* 69/0* 1   

تمایل به 
پیشرفت 
 مهارت

67/0
* 

17/0
* 

24/0* 24/0* 
17/0-

* 
58/0* 61/0* 19/0* 29/0* 49/0* 1  

 به تمایل
پیشرفت 
 اجتماعی

55/0
* 

02/0 26/0* 25/0* 
20/0-

* 
47/0* 62/0* 20/0* 32/0* 45/0* 64/0* 1 

  معنادار است. 01/0همبستگی در سطح  *

 

 گیرینتیجه بحث و
 یورزش و یجسمان هایفعالیت در مختلف افراد تکشر
 موردتوجه همواره رفتار و تداوم آن، یک عنوان به

 هک است یهیاست. بد بوده یورزش متخصصان علوم
 یورزش میت و باشگاه به ارانکورزش تعهد هر اندازه

نیز  و باشگاه میت آن یاثربخش و ییاراک بر باشد، باالتر
 ارانکورزش در تعهد نیا جادیا بنابراین .است اثرگذار

 عوامل دیبا و است تأثیرگذار و مهم یموضوع

لذا وجود ابزار شناخت.  نانیکباز در را تعهدۀ ایجادکنند
 یاران امرکورزش یسنجش تعهد ورزش یا برایروا و پا
 سنجیروانو هدف از پژوهش حاضر  است یضرور
ش دوم یرایو-ینامۀ تعهد ورزشپرسش یفارس نسخۀ

 بود.در ورزشکاران ( 2016اران )کانلن و همکاس
 ینسخۀ فارسنشان داد  یدییتأ یل عاملیج تحلینتا

ز مانند نسخۀ ین ارانکدر ورزش ینامۀ تعهد ورزشپرسش
را مقدار ی. زاست یبرازش مطلوب یدارا یسیانگل

شتر از ی)ب از حد مطلوب بودبرازش باالتر  هایشاخص
ز در محدودۀ مطلوب ین RMSEAو شاخص  (90/0

 دهدمیج نشان ین نتایا .(08/0متر از ک) قرار دارد

سازۀ  ییبرازش و روا یدارا ینامۀ تعهد ورزشپرسش
انلن و کج با پژوهش اسین نتای. ااستمطلوب  یعامل
 رواو  یرا طراح نامهپرسشن یه اک (2016اران )کهم

ج ینتا آنها. در پژوهش داشت یهمخوان اندکرده سازی
عامل با دو منبع تعهد  13تعداد از  نامهپرسش نشان داد 

ل عامل یبرخوردار است و تحلمشتاقانه و اجباری 
 نامهپرسشگویه  58عاملی و  12ساختار از  یدییتأ

-پرسشنشان داد  آنهاج ینتا کلی طور به حمایت کرد.

 برخوردار است. قبول قابل ییایو پا ییاز روا نامه
 ینشان داد  تمام یدییتأ یل عاملیتحل جینتا همچنین

 یبا ابعاد تعهد ورزش یدارناارتباط مع یدارا هاگویه
 ،11ت هم مربوط به سؤاال ین بار عاملیشتریب. ندهست
 ( بود.88/0 ی)با بار عامل لذت ورزشیاز بعد  45و  18

بعد( نیز با  12) بر این تمام ابعاد تعهد ورزشی هعالو
ج با ین نتایاتعهد ورزشی کلی ارتباط معناداری داشتند. 

و  ینیرحسیو م (1993اران )کانلن و همکپژوهش اس
 توانمی بنابراین،داشت.  یهمخوان (2013) ارانکهم

 ۀنسخاز  شدهاستخراج مدل که داشت اظهار چنین
این  نظری مبانی با یورزشتعهد نامۀ پرسش فارسی
 بود. راستاهم حوزه
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نشان داد ابعاد لذت  نامهپرسشنتایج همبستگی ابعاد 
ارزشمند، تمایل به پیشرفت، از  هایفرصت ورزشی،

 هایسرمایهشخصی و کمیت  یاهسرمایهدست دادن 
شخصی و ابعاد حمایت اجتماعی با تعهد مشتاقانه 

دیگر  هایاولویتارتباط مثبت معناداری داشتند اما بعد 
این ارتباط منفی معناداری با تعهد مشتاقانه داشت. 

و اسکانلن  (1993نتایج با پژوهش کارپنتر و همکاران )
نشان دادند  آنها( در یک راستا بود. 2016و همکاران )
 هایفرصتمشتاقانه شامل لذت ورزشی، منابع تعهد 

کسب  -پیشرفت به دیگر و تمایل هایاولویتارزشمند، 
حمایت اجتماعی  ایغیرمنتظره طور بهو  استمهارت 

ارتباط معناداری با تعهد ورزشی کل ندارد. لذت ورزشی 
 بینیپیش ترینقویارزشمند از  هایفرصتو 

دیگر  هایاولویتتعهد ورزشی بودند و  هایکننده
ارتباط منفی معناداری با تعهد مشتاقانه داشت و بعد 

کسب مهارت کاندیدای جدید برای -تمایل به پیشرفت
 ترینقویدر پژوهش حاضر نیز  تعهد مشتاقانه بود که

اما حمایت اجتماعی  ارتباط را با تعهد مشتاقانه داشت.
ابعاد  چند هرارتباط معناداری با تعهد مشتاقانه نداشت. 

مثبت با  طور بهحمایت اجتماعی هیجانی و اطالعاتی 
اما در مدل معادالت  ؛تعهد مشتاقانه ارتباط داشت

 که حالی در معناداری نبود. ۀکنند بینیپیشساختاری 
در پژوهش حاضر این ابعاد نیز ارتباط معناداری با تعهد 

در  دهدمیمشتاقانه داشتند. این نتیجه نشان 
رانی ابعاد حمایت اجتماعی در تعهد ورزشکاران ای

( 2016اسکانلن و همکاران ) اما مشتاقانه نقش دارند.
اجتماعی با تعهد  هایمحدودیتچه  اگر بیان کردند

 ۀکنند بینیپیشمشتاقانه ارتباط معناداری ندارد اما 
 بررسی ارتباطاما  .هستندمعناداری برای تعهد اجباری 

ابعاد با تعهد اجباری نشان داد به غیر از ابعاد لذت  سایر
ورزشی و تمایل به پیشرفت اجتماعی، سایر ابعاد ارتباط 
مثبت و معناداری با تعهد اجباری داشتند. در پژوهش 

بعد لذت ورزشی ارتباط  (2016اسکانلن و همکاران )
داشت. از این لحاظ با  با تعهد اجباری معناداری منفی

نشان  آنها. نتایج پژوهش استهمسو  پژوهش حاضر
 هایفرصتداد منابع تعهد اجباری شامل لذت ورزشی، 

اجتماعی و  هایمحدودیتدیگر،  هایاولویتارزشمند، 
شخصی بود. البته  هایگذاریسرمایهاز دست دادن 

ارزشمند همبستگی منفی با  هایفرصتلذت ورزشی، 
، لذت ورزشی و دیگر عبارت بهتعهد اجباری داشت. 

تعهد مشتاقانه را  طرف یکارزشمند از  هایفرصت
و از طرف دیگر تعهد اجباری را کاهش  دهدمیافزایش 

( نیز 2006ویس و ویس ) پژوهش. در دهندمی
همبستگی منفی بین تعهد اجباری و لذت ورزشی وجود 

عنوان کردند همبستگی منفی بین بعد  آنهاداشت. 
 هایپژوهشعهد اجباری در ارزشمند و ت هایفرصت
در این زمینه  بایدنشان داده نشده است و  گذشته

بیشتری صورت گیرد. نتایج پژوهش  هایپژوهش
تعهد اجباری ارزشمند و  هایفرصتحاضر نشان داد 

همبستگی مثبت دارند. احتماالً در ورزشکاران تحت 
بررسی در این پژوهش که بعد اجباری تعهد ورزشی را 

ناشی از  ارزشمند هایفرصتکردند بعد  بیشتر درک
ورزشی مانند اهمیت به مسابقات بعدی و  هایفعالیت

جدید در زندگی نیز اهمیت  هایفرصتبه دست آوردن 
 فراوانی داشته است.

رونباخ نشان ک یب آلفایبا استفاده از ضر ییایج پاینتا 
از  ایدامنهدر  نامهپرسشابعاد ب در ین ضریداد مقدار ا

ب در تعهد ین ضریاقرار دارد و  (77/0( تا )70/0)
ر نشان ین مقادی( بود. ا89/0ل برابر با )ک یورزش

در  یسنجش تعهد ورزش یابزار برا ییایپا دهدمی
ی یهمچنین نتایج پایا. است قبولقابلاران کورزش

آزمون -زمانی نشان داد پایایی ابزار به روش آزمون
اران کانلن و همکاس پژوهشدر . استمجدد قابل قبول 

ج ینتا به دست آمد. قبول قابلابزار  ییایز پاین (2016)
رونباخ ک یب آلفاینشان داد ضر ییایدر مورد پا آنها

 در پژوهش. شودمیرا شامل  92/0تا  71/0از  ایدامنه
و  یین روایی( در مورد تع2013اران )کو هم ینیرحسیم
ج نشان داد ینتا نامهپرسشن یا یقبل ۀنسخ ییایپا



 1399، بهار 31، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                        186

 

 نامهپرسششتر ابعاد یرونباخ در مورد بک یب آلفایضر
ب یضر یدارا نامهپرسشبود اما دو بعد از  70/0 یباال
ه یگو دوبا حذف  ج نشان دادیه نتاکن بودند ییپا یآلفا

ش خواهد یز افزایب آن دو مؤلفه نیاز آن ابعاد، ضر
ت یدر جمع ییایج پایرد نتاکعنوان  توانمیافت. ی

با  راستاهمو  قبول قابلز ین مطالعه نیاران اکورزش
 .است یقبل هایپژوهش

های مهم در مورد پایبندی افراد به یکی از نظریه
-های ورزشی الگوی سیال است )پروچسکا، دیفعالیت

(. مطابق با این الگو افراد 1992، 1کلمنته و نورکروس

از مانند یا طی مراحل متفاوتی به ورزش پایبند می
کنند. در صورتی که شرایط و عوامل ورزش دوری می

مهم برای پایبند بودن به ورزش در افراد شناسایی شود 
توان فرایندهای تغییر در مراحل الگوی سیال را می

شناخت و افراد را بیشتر به سمت مرحلۀ استمرار در 
فعالیت ورزشی سوق داد. لذا استفاده از این ابزار در 

هد افراد و هدایت ورزشکاران به سمت شناسایی نوع تع
های ورزشی تواند در رشتهتداوم فعالیت بدنی می

تواند مختلف مؤثر واقع شود. از طرف دیگر، این ابزار می
-های حوزۀ علوم ورزشی بهبه صورت مؤثر در پژوهش

شناسی ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. از ویژه روان
کردن بعد تعهد اجباری های مهم این ابزار اضافه ویژگی

که بعد مهمی را در پژوهش در زمینۀ  استبه سازۀ قبلی 
های جدیدی که در کند. پژوهشتعهد ورزشی باز می

 یدهد بسیاربخش مقدمه به آن پرداخته شد، نشان می
-از ورزشکاران به دالیل دیگری غیر از خرده مقیاس

ای ارزشمند به ورزش هفرصت و های لذت ورزشی
تواند بعد . استفاده از این ابزار میهستندتعهد کردن م

تعهد اجباری را در ورزشکاران شناسایی کند و در 
 های این حوزه مؤثر واقع شود.پژوهش

 یر مطالعات دارایز همانند ساین پژوهش نیا
 یالت مالکل مشینمونه به دل یبود. برا هاییمحدودیت

                                                                                 

 

 نیدر ب یر شهرها، رواسازیبه سا یو عدم دسترس
ر یم آن به سایه تعمکشهر انجام شد  یکاران کورزش
رد. یاط صورت گید با احتیگر باید یاران شهرهاکورزش

از  یانجام آن در تعداد مشخص لیبه دل همچنین
با  هارشتهر یج آن به سایم نتای، تعمیورزش هایرشته

در مطالعات  شودمیشنهاد ی. پاستت همراه یمحدود
 هایجمعیتدر  نامهپرسشن یا یرواساز یبعد

و  شتریبا تنوع ب مختلف هایاستاناز  ترگسترده
 به مختلف انجام شود. یورزش هایرشتهدر  همچنین
 ینسخۀ فارسن مطالعه نشان داد یج اینتا طورکلی

ان یدر م ینامۀ تعهد ورزشش دوم پرسشیرایو
برخوردار  قبول قابل ییایو پا ییروااز  یرانیاران اکورزش

ن یاز ا توانندمی یعلوم ورزش ۀحوزمتخصصان است. 
و ابعاد آن در  یدر سنجش تعهد ورزش نامهپرسش

در  تواندمی نامهپرسشن یند. ایاران استفاده نماکورزش
شناخت از نوع تعهد  درو  یت ورزشیمراحل مختلف فعال

ت یفعال ۀادام یبرا ورزشکار )مشتاقانه یا اجباری(
تعهد  یهداراک یارانک. در ورزشاهمیت دارد یورزش

متفاوت است،  آنهاا نوع تعهد ین هستند ییپا
به  آنها یبندیجهت بهبود پا تواندمی ییارهاکراه
شنهاد یپ رد.یصورت گ انیتوسط مرب یت ورزشیفعال
ان ین مربیو همچن یمتخصصان علوم ورزش شودمی

جهت شناخت  نامهپرسشن یمختلف از ا هایرشته
ن ابزار یا ند.یمختلف استفاده نما هایرشتهاران کورزش

و نوع عامل مؤثر  یتعهد ورزش یجهت بررس تواندمی
 مورد یرانیاران اکورزشدر  یزان تعهد ورزشیمدر 

نۀ یدر زم یپژوهش هایفعالیترد و بستر یقرار گ استفاده
و ارتباط آن مختلف  هایرشتهاران کورزش یتعهد ورزش

 کند. بدون شکمختلف را فراهم  یرهایر متغیبا سا
ا یاران )مشتاقانه کورزش یاز نوع تعهد ورزش یآگاه
 یورزش هایفعالیتشتر یتداوم بدر  تواندمی( یاجبار

1. Prochaska, DiClemente & Norcross 
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اران کل ورزشیان را از دالیاران مؤثر باشد و مربکورزش
 آگاه سازد. یت ورزشیادامۀ فعال یبرا

 قدردانی و تشکر

 از سرکار خانمرا  خود تشکر پژوهشگرانبدین وسیله 
 و نامهپرسشو ارسال  ییجهت راهنما دکتر اسکانلن

اران کتمام ورزش از نیهمچنو  ،منابع مرتبط سایر
 اعالم ،ردندکت کن پژوهش شریه در اک یحترمم

 .دارندمی
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